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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

1.1. Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO 
název:  Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál 
adresa:  Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 
právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:  00852589 
REDIZO:  600 131 947 
telefon:  554 652 241 
e- mail:  podatelna@zsma.cz, reditel@zsma.cz 
web:  www.zsma.cz 
 
1.2 Zřizovatel školy 
zřizovatel:  Město Město Albrechtice 
adresa:  Náměstí ČSA 10, Město Albrechtice, PSČ 793 95 
právní forma:  Město (městský úřad) 
IČO:  296 228 
statutární zástupce:  Ing. Jana Murová 
 
1.3 Ředitel školy 
ředitel:  Mgr. Jiří Šiffner 
telefon:  771 173 442 
e-mail:  reditel@zsma.cz 
 
1.4 Školská rada 
Po posledních doplňujících volbách pracuje školská rada v tomto složení: 
předseda:  Jana Tomíčková (zákonní zástupci) 
členové:  Jana Murová (zřizovatel) 
 Alice Hanková (zřizovatel) 
 Michaela Kubiszová (pedagogičtí pracovníci) 
 Taťána Kurečková (pedagogičtí pracovníci) 
 Zdenka Závodná (pedagogičtí pracovníci) 
 Zdeňka Boháčová (zákonní zástupci) 
 Michaela Marková (zákonní zástupci) 
 
1.5 Všechny součásti školy 
Základní škola 
adresa:  Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 
IZO:  102 008 761 
telefon:  554 652 241 
kapacita:  540 žáků 
 
Školní družina 
adresa:  Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 
IZO:  119 500 507 
ved. vychovatelka:  Alena Honajzerová 
e-mail:  alena.honajzerova@zsma.cz 
telefon:  777 719 364 
kapacita:  125 žáků 
 

mailto:podatelna@zsma.cz
http://www.zsma.cz/
mailto:reditel@zsma.cz
tel:+420777719364
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Školní jídelna 
adresa:  Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 
IZO:  102 868 310 
Vedoucí jídelny: Darja Stýskalová 
e-mail:  darja.styskalova@zsma.cz 
telefon:  554 652 214, 777 719 365 
kapacita:  500 
 
1.6 Datum zařazení do sítě škol 
od 1. 1. 1993 
 
1.7 Školní vzdělávací program 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta, č. j.: ZS/432/2007 (pro 1. - 9. roč.) 
 
1.8 Počet tříd, počet žáků základní školy 
 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 
2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

18 18 363 370 20,17 20,55 
 
1.9 Přehled o dojíždějících žácích (dle zahajovacího výkazu) 
 
ze spádové oblasti z mimospádové oblasti 
Hynčice 28 Bartultovice 2 
Linhartovy 12 Bohušov 7 
Město Albrechtice 193 Bučávka 2 
Opavice 14 Dívčí Hrad 8 
Piskořov 1 Dolní Povelice 2 
Valštejn 4 Hejnov 5 
Žáry 3 Holčovice 11 
 Hrozová 1 
 Jelení 3 
 Jindřichov 1 
 Koberno 4 
 Komora 1 
 Krnov 5 
 Liptáň 14 
 Opawica (PL) 1 
 Osoblaha 5 
 Rudíkovy 8 
 Rusín 1 
 Slezské Rudoltice 7 
 Třemešná 21 
 Víno 3 
 Vysoká 1 

+ 5 žáků v zahraničí 
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1.10 Školní družina, počet žáků, oddělení a vychovatelů 
 

Školní družina Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů 
celkem 4 120 4 

 
1.11 Školní jídelna 
 

číslo 
řádku Ukazatel 2021 

1 Kapacita schválená MŠMT (cílová kapacita) 500 

2 Počet stravovaných žáků - údaje dle V 17-01   252 

3 Přepočtený počet pracovníků ŠJ 4 

4 Počet žáků na 1 přepočteného pracovníka ŠJ  63 

 
 
2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
2.1 Celkový počet pracovníků 
 

školní rok 2020/2021 2021/2022 
 osob úvazků osob úvazků 

pedagogů 34 31,1364 34 31,41 
učitelů 26 25,1364 27 25,91 
vychovatelů 4 3,50 4 3,50 
Asistentů pedagoga 4 2,5 3 2 
nepedagogů 12 11,5 12 11,5 
Správní zaměstnanci 7 7 7 7 
Školní asistent* 1 0,5 1 0,5 
Pracovnice školní jídelny 4 4 4 4 
Zaměstnanců celkem 46 42,6364 46 42,91 

* školní asistent hrazen z projektu: Šablony III od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023 (1 osoba, úvazek 0,5)  
 
2.2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 
 
Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu s vyhláškou   
č. 563/2004 Sb. 
Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole – kvalifikovanost výuky (celkem 
538 hodin týdně, z toho 236 hodin na 1. stupni a 302 hodin na 2. stupni). 

 
2020/21 2021/22 
95,8% 94,2% 

 
Odborná a pedagogická způsobilost výuky na škole – aprobovanost výuky (celkem 538 hodin 
týdně, z toho 236 hodin na 1. stupni a 302 hodin na 2. stupni). 
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2020/2021 2021/2022 
79,6% 81% 

 
Dosažené vzdělání 

Počet učitelů 
na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ 

učitelství pro I. stupeň ZŠ 9  
učitelství pro II. stupeň ZŠ  7 
speciální pedagogika   
vysokoškolské pedagogické pro jiný typ školy  4 
vysokoškolské nepedagogické + DPS  4 
středoškolské pedagogické 1 1 
středoškolské nepedagogické   
celkem 10 17 

 
2.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

funkce počet pracovníků úvazek 

účetní 1 1 
administrativní pracovnice 1 1 
školník 1 1 
uklízečky 4 4 
pracovnice školní jídelny 4 4 
školní asistent 1 0,5 

 
2.4 Metodické orgány 
 
Činnost v sekcích probíhá podle vzdělávacích okruhů stanovených RVP a aktualizovaným ŠVP 
„Cesta“. Metodické orgány se schází alespoň čtyřikrát ročně a dále dle potřeby. 
 
 
3. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ 
 
3.1 Plnění učebních osnov, obsahu tematických plánů a naplňování cílů ŠVP 
 
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Cesta“ 
platného od 1. 9. 2007, a to ve všech třídách. Pedagogičtí pracovníci pracují na naplňování cílů 
ŠVP. Tuto problematiku řeší v rámci metodických sekcí. 
Vzhledem k epidemiologické situaci školního roku 2021/2022, kdy jednotlivé třídy v průběhu 
školního roku opakovaně zasahovaly karantény kvůli onemocnění COVID, bylo učivo podle 
potřeby částečně redukováno, ale tak, aby zůstaly splněny výstupy RVP. 
V průběhu školního roku proběhlo zhodnocení plnění učebních plánů všemi pedagogickými 
pracovníky. Zhodnocení bylo v elektronické písemné podobě předáno řediteli školy. 
V hlavních předmětech byly plány splněny, v některých ostatních předmětech, kde se je zcela 
naplnit nepodařilo, se dané učivo přesune do dalšího školního roku. 
 
3.2 Zápis a rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce 
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Do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021–2022 bylo do dvou tříd přijato 33 
žáků. 
 
 
třídy 1. A 1. B 
Počet žáků 16 17 
Počet žáků celkem 33 

 
3.2.1 Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23 
 
Počet žáků u zápisu 38 
Dodatečný zápis 0 
Počet nepřijatých žáků 0 
Počet odkladů k 30. 6. 2022 4 
Počet žáků, kteří přestoupili z jiných škol do 31. 8. 2022 1 
Počet žáků, kteří přestoupili na jinou školu do 31. 8. 2021 0 
Celkový počet žáků do 1. tříd ve šk. roce 2022/2023 35 
Počet žáků plnících PŠD v zahraničí 0 

 
3.3 Výsledky přijímacího řízení na střední školy 
 
3.3.1 Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění žáků základní školy na 
středních školách 
 
Celkový počet vycházejících žáků 50 z toho 1 z 8. ročníku 
34 žáků nastoupí na maturitní obor, tj. 68 % 
16 žáků nastoupí na učební obor, tj. 32 % 

 
3.3.2 Počet žáků přijatých na studijní obory SOŠ, SOU a gymnázií 

název školy počet 
přijatých podmínky přijetí 

Gymnázium Krnov 4 M jednotná přijímací 
zkouška, prospěch na ZŠ 

SPgŠ a SZŠ Krnov 7 M jednotná přijímací 
zkouška, prospěch na ZŠ 

SOŠ dopravy a cestovního 
ruchu Krnov  7 M jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

SPŠ Krnov 2 M, 7 U jednotná přijímací 
zkouška, prospěch na ZŠ 

Střední škola 
elektrotechnická Ostrava 1 M 

Jednotná přijímací 
zkouška, pohovor, 
prospěch na ZŠ 

Soukromá obchodní 
akademie Opava 1 M jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

SPŠS Opava 2 M jednotná přijímací 
zkouška, prospěch na ZŠ 

SZŠ Opava 1 U prospěch na ZŠ 
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OA a SOŠL Opava 3 M jednotná přijímací 
zkouška, prospěch na ZŠ 

Střední škola hotelnictví a 
služeb a Vyšší odborná 
škola služeb Opava 

1 U prospěch na ZŠ 

Masarykova SŠ 
zemědělská a VOŠ Opava 1 M jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

SPŠ a OA Bruntál 3 M jednotná přijímací 
zkouška, prospěch na ZŠ 

Střední škola hotelnictví, 
gastronomie a služeb 
SČMSD Šilheřovice 

1 U prospěch na ZŠ 

Střední škola techniky a 
služeb Karviná 1 M jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

SOŠ škola a Základní 
škola Město Albrechtice 6 U    prospěch na ZŠ 

Česká lesnická akademie 
Trutnov 1 M jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 
Střední lesnická škola v 
Hranicích 1 M jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 
           M = maturitní obor, U = učební obor 

3.3.3 Volba povolání 
 
Předmět Volba povolání se vyučuje na vyšším stupni v 8. a 9. ročníku. Na nižším stupni se žáci 
seznamují s různými povoláními v předmětu Prvouka a Pracovní činnosti. 
V každém ročníku na nižším proběhla během školního roku řada besed, exkurzí. Využívána 
byla celoročně i školní kuchyňka. Zapojení do projektu Abeceda peněz. 
Ve školním roce 2021/2022 byly možnosti školy stále ještě do určité míry omezeny 
epidemickou situací. 
Informace o přijímacím řízení pro vycházející žáky a jejich rodiče byly průběžně předávány 
přes EduPage a zveřejňovány na webových stránkách školy. Žáci 8. ročníků se zúčastnili 
několika exkurzí na střední školy v rámci projektu OKAP. Žáci 9. ročníků zase přednášek na 
téma finanční gramotnost pořádaných dluhovou poradnou v Krnově. 
Žáci 9. ročníků navštěvují v rámci pořádaných akcí vybrané střední školy. 
Škola nabízí možnost konzultací rodičů a žáků s výchovnou poradkyní při rozhodování výběru 
střední školy. 
 
3.4 Přehled výsledků vzdělávání a chování žáků 
 
Až do března 2022 se škola řídila nařízeními MZ ČR a KHS Ostrava, opakovaly se karantény 
různých tříd, což mělo do jisté míry vliv na vzdělávání žáků, ale hlavně na jejich nepřítomnost 
ve škole. Oproti předchozím letem distanční výuky však nemuselo být ve školním roce 
2021/2022 přistupováno k žádným zásadním změnám v hodnocení. 
Hodnocení proběhlo podle pokynů a doporučení MŠMT a dle dohodnutých pravidel z porad 
pedagogických pracovníků. 
V případě žáků, kteří neprospěli, se jedná o případy, u kterých i přes individuální podporu ze 
strany pedagogických pracovníků, nabídku doučování (ať již z projektu Šablony III nebo 
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Národního plánu obnovy), a také ani po několikerých jednáních nedošlo k patřičnému zlepšení 
v průběhu školního roku a nedošlo ani ke kladnému výsledku při opravné zkoušce. 
Množství školních a mimoškolních akcí, které v předchozích letech probíhaly v rámci různých 
předmětů či školních zájmových činností, bylo kvůli stávající epidemiologické situaci stále do 
značné míry omezeno. Situace se zlepšila teprve od jara 2022, kdy škola mohla navázat na svou 
práci jako před začátkem epidemie COVID. 
 
3.4.1 Přehled výsledků vzdělávání 
 
 počet 

žáků 
prospělo prospělo s 

vyznamenáním 
nedostatečná na 
konci 2. pololetí 

Splněné 
opravné 
zkoušky 

neprospělo 

1. stupeň 189 33 156 0 0 0 
2. stupeň 181 96 79 5 0 2 
celkem 370 129 235 5 0 2 

 
3.4.2 Přehled výsledků chování 
 
 počet 

žáků 
pochvala 

TU 
pochvala 

ŘŠ 
napomenutí 

TU 
důtka TU důtka 

ŘŠ 
Snížená známka 

z chování 
1. stupeň 189 46 10 2 3 1 1 
2. stupeň 181 32 15 2 0 3 1 
celkem 370 78 25 4 3 4 2 

 
3.4.3 Údaje o počtu zameškaných hodin 
 

počet omluvených hodin počet neomluvených hodin 
suma na žáka suma na žáka 
23170 62,62 7 0,0189 

 
3.5 Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami 
 
Spolupráce probíhá s PPP Krnov, PPP Bruntál, SPC Bruntál, SPC Ostrava, PPP Opava. 
 

1. stupeň PO 2. stupeň PO 3. stupeň PO 4. stupeň PO 

24 16 3 0 

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 43 
PO 1 – 24 žáků z toho 1 žák s vysokým nadáním, genialita 
PO 2 -  16 žáků z toho má 14 žáků Předmět speciální pedagogické péče  
PO 3 – 3 žáci z toho má 1 žák Pedagogickou intervenci 
pouze s IVP – 2 žáci 
3 asistentky pedagoga 
2 speciální pedagogové na Předmět speciální péče 
1 školní asistentka 
Podpora nejen žáků ze SVP a zákonných zástupců probíhala průběžně speciálním pedagogem, 
výchovnou poradkyní, třídními učiteli a asistenty pedagoga. 
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3.6 Péče o talentované žáky 
 
Vzhledem k epidemické situaci se neuskutečnil rozsah soutěží jako v letech před epidemií 
COVID, od jarních měsíců roku 2022, kdy skončila epidemiologická omezení, se škola zapojila 
do značné části sportovních i vědomostních soutěží. 
Talentovaní žáci byli průběžně připravováni na vědomostní soutěže od regionálních až po 
republikové a na předmětové olympiády. 
 
3.7 Informační gramotnost 
 
Škola se snaží vzdělávat žáky ve schopnostech vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít 
informace. Informační gramotnost je rozvíjena napříč předměty. Žáci se učí pracovat s 
učebnicemi, knihami, texty (i cizojazyčnými), slovníky, tabulkami, atlasy, s on-line texty a 
internetem obecně. 
 
3.7.1 Čtenářská gramotnost 
 
Škola aktivně přistupuje k rozvoji čtenářské gramotnosti jako ke kompetenci zpřístupňující 
žákům získávání informací. U žáků vytváříme vztah ke čtení již od 1. třídy (návštěvy knihoven 
v Krnově, Městě Albrechticích, Holčovicích, Pasování prvňáčků na čtenáře, přístup do školní 
knihovny s možností prezenční i distanční výpůjčky knih, pořádání čtenářských dílen atd.). 
Učíme žáky pracovat s textem, porozumět textu, motivujeme je k četbě (vhodný výběr knih, 
čtenářské dílny, využití školní knihovny, využití metod RWCT). 
Škola je zároveň zapojena v dlouhodobém výzkumu projektu Eduzměna, který se mj. zaměřuje 
i na čtenářskou gramotnost žáků. Výsledky výzkumu pak škola využije k dalšímu zkvalitňování 
výuky. 
Do budoucna bude škola rozvíjet fond školní knihovny, zefektivňovat čtenářské dílny a více 
zařazovat metody RWCT do výuky tam, kde budou efektivní. 
 
3.7.2 Školní knihovna 
 
Ve školním roce 2021/2022 byly všem žákům i učitelům poskytovány knihovnické služby vždy 
po předchozí domluvě se správkyní školní knihovny bez pevně stanoveného pravidelného času. 
Školní fond využívali žáci prvního i druhého stupně ke společné, povinné i vlastní četbě. Žáci 
na druhém stupni přečetli během školního roku čtyři tituly stanovené vyučujícím českého 
jazyka. 
V tomto roce byly prostory školní knihovny hojně využívány při realizaci čtenářských dílen, ať 
už při hodinách čtení a literatury nebo v semináři z českého jazyka v rámci povinně volitelného 
předmětu. 
Letos nebyl školní fond obohacen o žádné nové tituly. V příštím roce plánujeme nákup nových 
knih na základě seznamu sestaveného přímo samotnými žáky, pochopitelně po následné 
konzultaci  s vyučujícími českého jazyka a správkyní knihovny.  
Ve školním roce 2021/2022 bylo celkem zapůjčeno 755 titulů. Oproti minulému roku se zájem  
o četbu našich žáků zvýšil o 65%. Tento nárůst je zapříčiněn především na výpůjčky slabým 
rokem 2020/2021 (uzavření škol v důsledku covidových opatření). 
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3.7.3 Počítačová gramotnost 
 
Počítačovou gramotnost rozvíjíme při práci s počítačovými programy (nejčastěji MS Office, 
grafické editory, programy na úpravu fotek a videí apod.) a při práci s internetem (vyhledávání 
informací, stahování souborů z internetu aj.). 
Při práci s počítačem se zaměřujeme i psychohygienu (doba strávená u počítače, správné držení 
těla atd.). Při práci s internetem zase dbáme na prevenci patologických jevů s internetem 
spojených, jako je např. kyberšikana, nevhodné používání sociálních sítí, sexting apod. 
Škola postupně modernizuje IT vybavení. V tomto školním roce pořídila 35 talbetů pro žáky i 
vyučující. V některých třídách pilotujeme využívání robotiky a algoritmizace, abychom se 
připravili na zavedení nového RVP Informatika do výuky od září 2023. 
 
3.8 Environmentální výchova 
 
Environmentální výchova je zahrnuta do všech předmětů (mezi hlavní patří přírodověda, 
vlastivěda, přírodopis, zeměpis, chemie, člověk a zdraví) i do práce školní družiny. Žáci jsou 
vedeni k šetření s energiemi, udržování pořádku a třídění odpadu ve třídách. Jsou motivováni a 
vychováváni k ohleduplnému chování k přírodě a k zodpovědnosti za své chování různými 
aktivitami. 
V rámci Environmentální výchovy se žáci účastní celé řady exkurzí (např. čistička odpadních 
vod, sběrný dvůr, psí útulek v Liptani, jezdecké centrum v Městě Albrechticích), výletů a 
naučných vycházek do přírody (např. Krtečkova studánka, rozhledna Hraniční vrch, stezka 
Dubí vrch, Poutní hora aj.). Škola dále pořádala besedy, miniprojekty, ukázky dravců, sběr 
plodů ke krmení zvěře, výrobu hmyzích hotelů a ptačích krmítek, pěstování rostlin a také sběr 
odpadků (např. v rámci akce Ukliďme česko). 
Žáci se zapojili do soutěží s environmentální tematikou  (Přírodovědná soutěž Mendlova 
gymnázia, Zlatý list, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Mladý chemik, Zeměpisná 
olympiáda aj.). Proběhl sběr vršků z PET lahví s tipovací soutěží. 
Škola spolupracovala s Českým svazem ochránců přírody Město Albrechtice a se spolkem 
Zahrádkářů. 
 
3.9 Výuka cizích jazyků 
 
Na škole je vyučován jazyk anglický, a to již od 3. ročníku a jako druhý jazyk jazyk německý 
od 7. ročníku. 
Žáci jsou pravidelně připravováni na olympiády a soutěže v jazyce anglickém i německém. 
Pro žáky jsou ve škole k dispozici dvě plně vybavené jazykové učebny (pro 1. a 2. stupeň). 
Vybaveny jsou interaktivními tabulemi, kvalitními reproduktory a sluchátky. Veškeré vybavení 
je pravidelně využíváno ve výuce, díky čemuž je uplatnitelná široká škála forem a metod výuky, 
a to jak na 1. tak i 2. stupni, např. využití interaktivních učebnic i-tools, interaktivních 
pracovních listů (liveworksheets.com), které mohou žáci vyplňovat přímo na tabuli, dále 
aplikaci kahoot na tvorbu kvízů na různá témata, a také využívání cizojazyčných videí a 
zvukových nahrávek. V letních měsících roku 2022 byla vybudována díky projektu podaným 
Městem Albrechtice nová multimediální učebna, která má mj. zabudovaný systém „Omneo“ 
pro další možnosti výuky cizích jazyků. 
 
3.10 Tělesná výchova 
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Letošní školní rok umožnil organizovat mnohé sportovní akce, které v předchozích letech 
distanční výuky nebyly možné. V letošním školním roce proběhly dva lyžařské kurzy, a to pro 
žáky 7. a 8. tříd (jako náhrada za loňský covidový rok). Díky projektu Města Albrechtice získala 
škola sady lyžařského vybavení pro žáky a též možnost uspořádat pro žáky 8. tříd lyžařský kurz 
bez nákladů hrazených rodiči. Lyžařský kurz zorganizovaly pro své žáky rovněž vyučující 1. 
stupně.  
Škola dále pravidelně spolupracuje s plaveckou školou Bruntál (plavecké kurzy) a pro třídy 1. 
stupně zorganizovala kurz bruslení na zimním stadionu v Krnově. 
Kabinet TV je průběžně doplňován novým sportovním nářadím pro udržení kvalitní výuky 
tělesné výchovy. 
Ve školním roce 2021/2022 proběhlo, především od jarních měsíců, kdy skončila 
epidemiologická omezení, celá řada sportovních akcí a soutěží, na nichž žáci naší školy sbírali 
významná ocenění (zlaté, stříbrné a bronzové medaile) a postupy do vyšších soutěží (např. 
krajská kola). 
Škola spolupracuje s organizacemi, které vedou sportovní zájmové kroužky, některým těmto 
organizacím pronajímá svou sportovní halu. Škole však stále chybí vlastní venkovní sportovní 
areál a žáci tak musí využívat sportoviště města vzdálené několik minut chůze. 
 
3.11 Výchovně vzdělávací práce ve školní družině 
 
Ve školním roce 2021/2022 byla kapacita školní družiny zcela naplněna. K pravidelné 
docházce bylo zapsáno 120 dětí z 1. až 5. tříd. Ty byly rozděleny do 4 oddělení, které vedly 
kvalifikované vychovatelky.  Do ranní družiny docházelo kolem 55 dětí.  

Školní družina pracovala podle Školského vzdělávacího programu „Vláček plný zábavy 
a radosti“. Prostředkem k naplňování cílů ŠVP se staly především hry, soutěže a vycházky. 
Činnosti odpočinková, rekreační, zájmová a příprava na vyučování vytvářely komplex 
výchovně vzdělávacích činností ŠD. Cílem těchto činností a celé výchovné práce ve ŠD 
je nenásilnou formou naučit děti nejen využít volný čas k zajímavým aktivitám, získávání 
nových informací a vědomostí, ale i k potřebné relaxaci a odpočinku. Vychovatelky usilovaly 
o udržování přátelských vztahů mezi dětmi. 

Vybrané akce ŠD: 

- Jablkobranní 

- výlet na ekofarmu Bellama 

- opékání buřtů 

- sběr kaštanů 

- drakiáda 

- halloweenské tvoření – dlabání dýní 

- Cesta za sv. Martinem 

- výroba vánočních přání pro bývalé zaměstnance školy v penzi a jejich osobní doručení 

- vánoční besídky  

- 5. ročník zimní olympiády 

- masopustní karneval 
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- fotosoutěž k masopustu 

- čarodějnické odpoledne 

- Cesta za pokladem 

- návštěva předškoláků v družině – výroba malého dárku 

- soutěž v přeskocích přes švihadlo 

- atletický pětiboj 

Akce ZŠ, na kterých se ŠD podílela, případně se jich zúčastnila: 

- účast na Halloweenském srazu strašidel 

- výzdoba chodeb a oken školy 

- účast na benefičním koncertě na pomoc Ukrajině – pečení a prodávání tvarohových srdíček 

- zapojení do školního projektu Ovoce a zelenina do škol 

- den otevřených dveří 

- výroba dárků (horkovzdušný balón z papíru) pro budoucí prvňáky  

- doprovod vychovatelek na školních výletech 

Spolupráce ŠD s rodiči, spolkem Zahrádkářů, ŠD Jindřichov, 2. ZŠ Krnov 

- rodiče byli vždy informováni o pořádání družinových akcí a o organizaci provozu družiny 

prostřednictvím EduPage 

- schůzka s rodiči budoucích žáků 1. tříd 

- setkání s rodiči při zahájení nového školního roku a v září při třídní schůzce  

- řešení drobných kázeňských problémů 

- spolupráce s rodiči při zajištění bruslení v Krnově 

- sponzorský dar - vstupné bruslení 

- podzimní a zimní výzdoba kapličky v Piskořově – spolupráce se spolkem Zahrádkářů 

- účast na velikonoční výstavce spolku Zahrádkářů 

- přátelské utkání ve vybíjené se ŠD Jindřichov 

- děti z kroužku vaření (Kuchaříčci) se zúčastnily celostátní soutěže Zdravá 5 – 2. místo 

- zapojení do výtvarné soutěže pořádané 2. ZŠ Krnov na téma motýl – 2. místo 

V letošním roce fungovalo ve školní družině těchto 6 kroužků: vaření, pohybové hry pro 1. a 2. 
třídu, míčové hry pro 3. až 5. třídu, angličtina pro nejmenší (1. třída), angličtina pro 2. třídu, 
Dovedné ruce. 
Vychovatelky se snažily pro děti připravovat po celý rok pestrý program. S činností družiny se 
mohou rodiče i veřejnost seznámit prostřednictvím článků na webových stránkách školy. 
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4. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
4.1 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 
 
Základní škola každoročně zpracovává a průběžně plní Minimální preventivní program, jehož 
součástí je prevence sociálně patologických jevů. 
 
4.1.2 Analýza preventivního programu 
 
Minimální preventivní program (dále jen MPP) je vydán na základě Metodického pokynu k 
primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č.j.: 21291/2010-28). 
MPP obsahuje výchovnou i naukovou složku vzdělání, která je rozdělena během celého 
školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy. 
V případě nevhodného chování s náznakem šikany vyučující danou situaci řeší podle pokynu 
k prevenci a řešení šikany (Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k 
prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č.j. MŠMT-21149/2016). 
Při omlouvání absence třídní učitelé postupují podle Metodický pokynu MŠMT k jednotnému 
postupu při uvolňování  a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. 
V rámci třídních kolektivů škola realizuje lyžařské kurzy, adaptační kurzy, sportovní soutěže, 
výlety, exkurze apod. 
Škola žákům nabízí několik zájmových kroužků a volnočasových aktivit. 
 
4.1.3 Prevence sociálně patologických jevů 
 
Prevence sociálně patologických jevů byla realizována prostřednictvím preventivních 
programů. Témata programů byla volena s ohledem na věkovou strukturu žáků, aktuální 
problémy v jednotlivých ročnících a s ohledem na absolvované programy v minulých letech.  
V tomto školním roce měli žáci 151 neomluvených hodin (pět žáků). 
 
4.1.4 Spolupráce s odborníky 
 
Naše škola v rámci prevence spolupracuje s těmito organizacemi: 
- Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál 
- Poradna pro primární prevenci Ostrava 
- MÚ Krnov (OSPOD) 

 ano ne věk celkem 
případů 

návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, 
kouření /  11 - 15 3 

Záškoláctví /  11 - 14 4 
Šikana  /   
Gambling  /   
Kriminalita /  10, 13 2 
Rasismus  /   
Jiné  /   
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- EUROTOPIE Opava 
- Policie ČR 
- Hasiči 
- SPC Bruntál 
- PPP Bruntál/Krnov 
- SVP Krnov 
- SVČ Krnov 
- projekt E-bezpečí 
 
4.1.5 Absence žáků (problémy, návrhy na řešení, doložitelná opatření) 
 

I. pololetí  - omluvená 25 329 hodin (průměr na žáka – 68,8) 
  - neomluvená 144 hodin (průměr na žáka – 0,39) 
II. pololetí - omluvená 23 170 hodin (průměr na žáka – 62,6) 
  - neomluvená 7 hodin (průměr na žáka – 0,02) 
 

Při omlouvání absence třídní učitelé postupují podle Metodický pokynu MŠMT k jednotnému 
postupu při uvolňování  a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví; č. j. 10 
194/2002-14 
S rodiči žáků s neomluvenou absencí probíhají  jednání (pohovor s rodiči, popř. výchovná 
komise), opakovaná absence se dále řeší ve spolupráci s oddělením OSPOD  při MÚ Krnov a 
Policie ČR (závisí na počtu neomluvených hodin). 
Do dalšího školního roku je důležité důsledné dodržování metodického pokynu, který se touto 
problematikou zabývá a pečlivá kontrola absence ze strany třídních učitelů. 
Některým žákům může být (v případě potřeby) vydán papírový omluvný list. 

 
4.1.6 Preventivní akce konané pro jednotlivé ročníky 
 
Preventivní akce 2. ročník – komunikace a vztahy 
Preventivní akce 4. ročník – šikana, násilí  
Preventivní akce 6. ročník – rizika elektronické komunikace – E-bezpečí 
Preventivní akce 7. ročník – drogová problematika 
Preventivní akce 9. ročník – bezpečné sexuální chování 
 
Další akce I. stupeň 
Pasování na čtenáře 
Záchranná stanice Liptáň  
Návštěva policejní stanice  
Pobyt v přírodě  
Návštěva záchranné stanice  
Plavání 
Návštěva knihovny Krnov 
Dopravní výchova 
On-line beseda – Skřítci v Knihovně 
Atletický den 
Spaní ve škole 
Turistický výšlap 
Divadlo pro děti 
Vánoční dílny 
Mikuláš ve škole 
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Lyžařský výcvik 
Abeceda peněz 
Bruslení 
Arteterapie 
Sázení rostlin 
Velikonoční tvoření 
Beseda  - Strašidelná Praha 
Návštěva ZUŠ Město Albrechtice 
Den dětí v knihovně 
Školní puttovací pohár 
Zdravověda 
 
Další akce II. stupeň 
Spaní ve škole 
Taneční a pohybová příprava 
Sportovní den 
Vaření ve cvičné kuchyni 
Lyžařský výcvik 
Finanční gramotnost 
Vzdělávací seminář – Terezín 
Školní puttovací pohár 
Návštěva středních škol 
 
 
5. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Většina vzdělávacích akcí tedy probíhala individuálně a formou webinářů. 
 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Počet osob 
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 0 
Studium v oblasti pedagogických věd 4 
Studium pro asistenty pedagoga 0 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace Počet osob 
Kurz RWCT v Krnově, 40 hodin 14 
Kurz formativního hodnocení 3 
Letní škola s iPadem 2022 2 
Webinář Projektové vyučování Home|vim-jmk 1 
Webinář Centrum robotiky AR Google Zoo 1 
Webinář Blue bot 1 
Webinář Pokusy s hladinou vody a létání 1 
Webinář Canva pro pokročilé 1 
Webinář Hravá hudební výchova PF MU 1 
Webinář Učitelé za tabulí: Jak šetřit čas? 1 
Kurz „Spokojená učitelka“ 1 
Webinář (Taktik) „Čtenářská gramotnost 1. stupeň“ 1 
Webinář (Taktik) „Interaktivita taktik hravě: nové trendy 1. stupeň“ 1 
Webinář „Týden učitelů“ Předškolní poradna 1 
Webinář „Vzdělávání nadaných žáků v matematice“ PdF MU 1 
Dějepis+ - badatelská výuka v dějepisu pro 9. ročníky 2 
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Seminář „Jak neškodit, ale pomáhat“ 1 
Seminář „Silová příprava dětí“ 1 
Elixír fyziky 1 
Seminář na téma formativní přístup v hodinách angličtiny 1 
Webinář – Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem 1 
Workshop – Angličtina bez učebnic 1 
Učíme se s i Padem 12 
Vyjmenovaná slova krok za krokem 1 
Metodický průvodce 1. třídou 1 
Školení na interaktivní panely 5 
Kariérové poradenství MSPAKT Ostrava 1 

 
 
6. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 
 
Školní a mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti byla až do jara 2022 ovlivněna 
epidemickou situací, kdy škola, stejně jako celá společnost, byla zasažena epidemiologickými 
omezeními kvůli epidemii COVID. Od jara 2022 se pak škola zapojila do široké škály 
vědomostních, rukodělných a sportovních soutěží. 
Akce, které proběhly a byly prezentovány na webu školu či v regionálních periodicích, 
Facebooku Města Albrechtice a kabelové televizi Města Albrechtice: 
 
- Olympiáda v jazyce českém – účast v okresním kole 
- Olympiáda z anglického jazyka – okresní kolo 3. a 5. místo 
- Olympiáda v jazyce německém - okresní kolo 1. místo 
- Biologická olympiáda – okresní kolo 1. a 2. místo, krajské kolo 3. a 5. místo 
- Dějepisná olympiáda – okresní kolo 7. místo 
- Fyzikální olympiáda – okresní kolo 1. 5. a 6. místo 
- Chemická olympiáda – okresní kolo 3. místo 
- Zeměpisná olympiáda – okresní kolo 3. místo, postup do krajského kola 
- Pythagoriáda – okresní kolo 7. a 10. místo 
- účast žáků na akci Trofeo Niké ve Městě Albrechticích (9. 9. 2021) 
- Šenovský datel, soutěž v ZAV (12. 10. 2021) 
- kurz Plavání pro 1. stupeň 
- Logická olympiáda - 289. místo z 3009 soutěžících (říjen 2021) 
                                   - v kategorii A1 dělené 1. – 14. místo v kraji a 1. – 120. místo v 
republice 
- žáci zasadili strom na akci sázení stromů pořádané Městem Albrechtice (15. 10. 2021) 
- Sportovní den s TAJV (19. 10. 2021) 
- návštěva loutkového divadla Krnováček (24. 10. 2021) 
- vlastivědná pohybová a vědomostní akce v Krnově - Cvilínkův poklad (říjen 2021) 
- vystoupení žáků naší školy s operetkou Budulínek v MŠ v Krnově (říjen 2021) 
- Sraz strašidel - hallowenská akce pro veřejnost (5. 11. 2021) 
- Předvánoční tvoření - odpolední tvořivá akce v SVČ Krnov (listopad 2021) 
- Tradiční české váno v SVČ Krnov (prosinec 2021) 
- Bobřík informatiky (prosinec 2021) 
- Mikulášská nadílka ve škole (3. 12. 2021) 
- mezinárodní soutěž ZAV-100 (9. 12. 2021) 
- soutěž o získání discgolfového vybavení pro školu (2 koše a 20 disků) – výhra v soutěži 
(prosinec 2021) 



19 
 

- okresní přebor škol v šachu v SVČ Krnov (16. 12. 2021) – žáci 1. stupně 2. místo (postup do 
krajského kola) 
                                                                                           - žáci 2. stupeň 2. místo (postup do 
krajského kola) 
- 14. ročník šachového přeboru školy (21. 12. 2021) 
- Hledá se nejlepší mladý chemik v ČR – krajské kolo - nejlepší výsledky se všech soutěžících 
z okresu Bruntál (27. 1. 2022) 
- Lyžařský kurz pro 1. stupeň (leden 2022) 
- Přírodovědná soutěž – postup z oblastního kola do Opavy (leden 2022) 
- Dějepisná olympiáda – okresní kolo 7. místo 
- lyžařské kurzy pro 7. a 8. ročníky (leden a únor 2022) 
- odpolední kurzy bruslení pro 1. stupeň v Krnově (únor 2022) 
- uložení Časové schránky školy k datu k datu 22. 2. 2022 do 22. 2. 2049 
- Recitační soutěž – okresní kolo 1. a 2. místo, krajské kolo 1. místo 
- kurz tanečních pro 9. ročníky 
- návštěva dětí z MŠ Město Albrechtice v 1. třídách naší školy (18. 3. 2022) 
- Matematický Klokan 2022 - v kategorii Kadet (8. a 9. třídy) v rámci okresu Bruntál 4. a 9. 
místo (březen 2022) 
- vystoupení tříd naší školy na benefičním koncertu pro Ukrajinu ve Městě Albrechticích (22. 
3. 2022) 
- pěvecká soutěž SVČ Krnov Zpívej – 1. a 2. místo (březen 2022) 
- Den otevřených dveří (31. 3. 2022) 
- Krajské kolo mistrovství žáků ČR ve zpracování textů 2022 – v psaní ZAV – 9. a 10. místo, 
postup do celostátního kola (březen 2022) 
- výtvarná soutěž Zámecká strašidla pořádaní Informačním centrem Slavkov u Brna – 2. místo 
(březen 2022) 
- krajská recitační soutěž – 1. místo 
- tradiční pletení pomlázek na Náměstí ČSA ve Městě Albrechticích (duben 2022) 
- Velikonoce v SVČ Krnov pro 1. stupeň (6. 4. 2022) 
- Zápis do 1. tříd (7. 4. 2022) 
- Atletické závody v Krnově pro 1. stupeň – 1. 2. a 3. místo (20. 4. 2022) 
- koncert vítězů pěvecké soutěže Zpívej v SVČ Krnov (25. 4. 2022) 
- florbalový turnaj žáků 1. stupně (duben 2022) 
- McDonald´s Cup (duben 2022) 
- Krajské kolo mistrovství žáků ČR ve zpracování textů 2022 – v psaní ZAV v Praze (duben 
2022) 
- okresní přebor šachu v Krnově (duben) – mladší žáci 1. a 6. místo 
                                                                   - starší žáci 2. místo 
- školní puttovací turnaj (19. 4. – 22. 4. 2022) 
- Štafetový pohár pro žáky 1. stupně – zlato, stříbro a bronz v různých atletických disciplínách 
(20. 4. 2022) 
- Atletické závody v Krnově pro 2. stupeň – 1., 4. a 5. místo  (květen 2022) 
- Lesewettbewerb (přednes německých textů) - oblastní kolo Moravy 2. a 3. místo (12. 5. 
2022) 
- Zlatý list – žáci 1. stupně v krajském kole 1. místo 
                  - žáci 2. stupně v krajském kole 1. a 4. místo, v národním kole 12. místo 
- Vzdělávací seminář v Terezíně pro žáky 9. tříd (11. 5. – 13. 5. 2022)            
- přednáška o finanční gramotnosti pro žáky 9. tříd uspořádaná dluhovou poradnou v Krnově 
(27. 5.) 
- Atletické závody krajské kolo – žáci 8. a 9. roč. 5. místo 
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- vyhlášení vítězů školního puttovacího turnaje za účasti hráčů ČADG (České discgolfové 
asociace) Kryštofa Nováka (mistr ČR v letech 2017 a 2020 a dvojnásobný vicemistr střední 
Evropy v discgolfu) a Jakuba Knápka (čtyřnásobný mistr České republiky v  kategorii junior 
a člen proDiscgolf.cz Albatros Teamu) (17. 5. 2022) 
- okresní kolo ve volejbale – 3. místo (23. 5. 2022) 
- kuchařská soutěž Finále Zdravé 5 v Praze – 2. místo (26. 5. 2022) 
- závěrečný ples absolventů tanečního kurzu i pro veřejnost (květen 2022) 
- pasování na čtenáře v Městské knihovně v Krnově (červen 2022) 
- branně vědomostní soutěž Wolfram pořádaná Krajským vojenským velitelstvím v Ostravě – 
2. místo, postup do krajského kola 
- ZAV Junior Opava 2022 – 7. a 8. místo (červen 2022) 
- výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí – okresní kolo 2. a 3. místo (22. 6. 2022) 
- 15. ročník šachového přeboru školy (22. 6. 2022) 
- pohybová akce pro 1. stupeň Tančíme srdcem (23. 6. 2022) 
- Atletické odpoledne pro 1. stupeň (červen 2022) 
- oblastní sportovní soutěž Sportfest Krnov - fotbal 1. místo, vybíjená 4. místo 
- Skřítci v knihovně v Holčovicích (červen 2022) 
- slavnostní vyřazení žáků 9. tříd na městském úřadě Města Albrechtice (28. 6. 2022) 
z dalších akcí školy: 
- Mezinárodní internetová soutěž – opisy textů v českém jazyce a v cizích jazycích 
- celorepubliková Meziškolní soutěž ZŠ v opisech a cvičeních – 6. místo 
- pořádání 1. kola ve Futsalová lize 
- pořádání okresního kola v minikopané 
- turnaj v minikopané – okresní kolo 2. místo 
- turnaj ve volejbale – okresní kolo 3. místo 
- Astro PI – mezinárodní stanice ISS odvysílala zprávy naprogramované našimi žáky v jazyce 
Python 
- účast v projektu OKAP – tematické návštěvy středních škol 
- celoškolní návštěva Slezského divadla v Opavě 
- ukázka dravců pro všechny třídy školy 
- účast žáků 1. stupně na akci IZS v SVČ Krnov 
 
 
7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
 
Ve školním roce 2021/22 neproběhla kontrola ČŠI. 
 
 
8. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
8.1 Hospodaření školy v roce 2021 

Část I.  – VÝNOSY 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 
Dotace ŠÚ 30 176 414  
Zúčtování fondů 789 701  
Dotace zřizovatele 5 150 000  
Příjmy z hospodářské činnosti  119 081 
Ostatní příjmy (stravné, úroky, ostatní) 1 055 258 529 041 
ESF   
Výnosy celkem 37 171 373 648 122 
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Zisk 63 740                      143 298 
 

Část II. – NÁKLADY 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 
Náklady na mzdy pracovníků a odvody 29 643 226 178 372 
DPN 115 239  
ONIV, materiál a potraviny 1 594 731 234 806 
DDHM 987 992  
Opravy a údržba 1 659 265 12 290 
Energie 1 682 055 13 608 
Odpisy 799 366 1 014 
Ostatní provozní náklady 625 759 64 734 
Náklady celkem 37 107 633 504 824 

 
   
Investiční výdaje  
(čerpání investičního fondu) 

  

ZP 351 875  
Opravy a údržba 684 733  
   
   

 

8.2 Vnitřní audit 
 

Vnitřní audit zajišťován zřizovatelem 18. 11. 2021. 
 
 
9. ÚDAJE O REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH 
ZDROJŮ 
 
Cesta ke vzdělávání III. 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018590 
Cíl projektu: Cílem projektu je personální posílení školy o pozici školního asistenta a podpora 
žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Financování: Evropskou unií (poskytovatel dotace je MŠMT jako řídící orgán Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělání), výše dotace 100 % 
Celková výše podpory: 748 334 Kč 
Doba trvání: 24 měsíců (od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023) 
 
Women for Women – Obědy pro děti 
Cíl projektu: pomoc dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče 
nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách 
Doba trvání: od září 2021 do června 2022 
Celková částka: 82 140 Kč 
 
 
10. SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY  
 
10.1 Spolupráce s odborovými organizacemi  
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Na pracovišti není odborová organizace. Ředitel školy konzultuje zaměstnanecké otázky s 
širším vedením školy a prezentuje je na pedagogických radách nebo pracovních poradách. 
 
10.2 Spolek rodičů, přátel dětí a školy při Základní škole Město Albrechtice, okres 
Bruntál 
 
- adresa: Město Albrechtice, Opavická 1, 793 95 
- vznik subjektu podle: zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 
- hlavní činnost: pomoc základní škole při práci s dětmi 
Změna IČ 623 52 482 od 23. 9. 2015 provedena změna zápisu na spolek. 
- zákonný zástupce zakladatele: Miluše Kaletová, e-mail: miluse.kaletova@zsma.cz 
- pokladník: Jana Muroňová, e-mail: jana.muronova@zsma.cz 
Spolek rodičů, přátel dětí a školy zajišťuje finance pro činnost školy, jako jsou odměny 
nejlepším žákům na konci školního roku, ceny do soutěží, úhrady cestovného na žákovské 
soutěže, exkurze apod. 
 
10.3 Spolupráce s dalšími partnery 
 
- s MěU Město Albrechtice – podávání a realizace projektů ESF, propagace společných 
aktivit zřizovatele a školy na webových stránkách školy, na kabelové televizi a v městském 
Zpravodaji, slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky školy 
- s MŠ Město Albrechtice 
- s Hasiči Město Albrechtice 
- se ZUŠ Město Albrechtice (koncerty) 
- s knihovnou Města Albrechtic (besedy) 
- s knihovnou města Krnova (besedy, přednášky) 
- s knihovnou obce Holčovice (besedy, akce) 
- s Eurotopií s.r.o Opava – doučování žáků, programy prevence 
- s Policií ČR 
- se SPgŠ a SZŠ Krnov, SOŠ a ZŠ Město Albrechtice, SPŠ Krnov 
- TJ Město Albrechtice, TJ Tatran Město Albrechtice 
- FK Město Albrechtice – spolupráce při rozvoji žákovské kopané a zpřístupnění sportovního 
areálu pro potřeby ZŠ Město Albrechtice 
- se Svazem ochránců přírody 
- se Svazem zahrádkářů 
- s vesmírnou agenturou ESA 
- se společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Obědy pro děti do škol 
- s PPP Krnov, SVP Krnov, SVC Bruntál 
- s MAP Krnovsko 
- se sponzory školy z řad rodičů i organizací 
- s KVIC – další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
11. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
 
Školní rok 2021/2022 byl stále ještě poznamenaný epidemickou situací nemoci COVID, 
naštěstí však již v menší míře. Nedošlo již k zavedení distanční výuky, pouze byly jednotlivci, 
či jednotlivé třídy posílány do karantén. Platná vládní omezení měla až do jara roku 2022 vliv 
na pořádání školních a mimoškolních akcí. Díky tomu byla i v tomto školním roce omezena 
realizace zájmového vzdělávání, kroužků a aktivit sloužících k reprezentaci školy na veřejnosti. 

mailto:miluse.kaletova@zsma.cz
mailto:jana.muronova@zsma.cz
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Do běžného provozu se škola vrátila až po 11. 4. 2022, kdy byla zrušena všechna platná 
epidemiologická omezení. Škola se pak až do konce školního roku snažila svým žákům 
vynahradit ztráty v předchozích zájmových a mimoškolních činnostech. Ukázalo se, že i přes 
dlouhou dobu nepříznivé epidemiologické situace, kdy bylo fungování školy značně omezeno, 
dosáhli žáci ve vědomostních, tvořivých i sportovních soutěžích úžasných výsledků. Základní 
škola Město Albrechtice vysílala své reprezentanty do krajských i celostátních kol různých 
soutěží a olympiád a z mnohých přivážela nejvyšší ocenění, dále naši žáci přiváželi zlaté, 
stříbrné a bronzové medaile ze sportovních soutěží různých úrovní. 
Kromě soutěží škola uspořádala pro své žáky velké množství exkurzí, výletů a besed. Žáci tak 
mohli trávit čas i mimo zdi školy a poznávat okolní svět. Škola také uspořádala několik akcí 
pro veřejnost, přičemž dvě byly značného rozsahu, jako halloweenské setkání strašidel nebo 
ples k zakončení tanečního kurzu žáků 9. ročníku. Rovněž se škola zúčastnila i akcí pořádaných 
Městem Albrechtice a dalšími institucemi, s nimiž spolupracuje. 
Všechny tyto skutečnosti ukazují, že Základní škola Město Albrechtice i přes předchozí 
nepříznivý vývoj, který zasáhl celé české školství, pokračovala v kvalitní a zodpovědné práci. 
Za to bych závěrem rád poděkoval jak našim žákům a jejich snaze a píli, tak pedagogickým 
pracovníkům, kterým se dařilo naše žáky nejenom vzdělávat, ale také motivovat k úspěchu a 
podporovat v jejich práci. 
Děkuji rovněž všem nepedagogickým pracovníkům školy za jejich poctivý a odpovědný přístup 
k plnění úkolů, které nebyly vždy snadné. Tito pracovníci tvoří důležitou podporu školy, aby 
se mohla naplno věnovat výchovně-vzdělávacímu procesu. Dále děkuji SRPDŠ pod vedením 
paní Miluše Kaletové, MěÚ Město Albrechtice pod vedením paní starostky ing. Jany Murové 
ve spolupráci s paní místostarostkou, radě a zastupitelstvu města, a rovněž všem, kteří školu 
podporují v její činnosti. 
 
Projednáno na pedagogické radě dne 8. září 2022.  
 

Jiří Šiffner, ředitel školy  
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Školské rady dne 19. září 2022  

, předseda/předsedkyně ŠR 
 


